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Sześć osób rannych,
trzy ciężko

Pomoc dla
pogorzelców

Zemsta na psach
za kaczki?

Na drodze wojewódzkiej ze
Skały do Wolbromia w miejscowości Wielmoża (gm. Sułoszowa) doszło wczoraj do zderzenia dwóch samochodów. W
efekcie sześć osób zostało rannych, w tym trzy ciężko.
Wśród nich, jak poinformował
nas dyżurny policji ze Skały,
było także dziecko, które zostało przetransportowane śmig(EKT)
łowcem do Krakowa.

Władze gminy Michałowice włączyły się do akcji pomocy pogorzelcom z Więcławic. W niedzielę całkowicie spalił się ich dom.
– Staramy się pomagać poszkodowanej rodzinie m.in. poprzez
umorzenie podatków, a dzieciom sfinansujemy obiady
w szkole. Chcemy też rodzinę
wesprzeć w odbudowie domu.
– apeluje Antoni Rumian, wójt
(EKT)
michałowickiej gminy.

Zabijanie psów i topienie
z nich smalcu, który sprzedawał, 53–letni mężczyzna tłumaczył tym, że psy zagryzały
jego kaczki. Policjanci ze Skały zatrzymali go, gdy dowiedzieli się o tym procederze.
– Mężczyzna na widok funkcjonariuszy i towarzyszących
im przedstawicieli Krakowskiego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami odrzucił

Nie chcą „Natury 2000”
Władze Skawiny nie zgadzają się na
utworzenie obszaru chronionego

OCHRONA ŚRODOWISKA.

Na wczorajszej sesji rady Miejskiej Adam Najder, burmistrz
Skawiny, nie ukrywał pretensji
do wolańskiego Stowarzyszenia
„Miłośników Doliny Cedronu”,
że okazało brak zaufania do
niego i wysyłając pisma na zewnątrz, bez konsultacji z nim,
spowodowało wyznaczenie „Natury 2000” w tej miejscowości.
Nie powinno jej tam być, bo zablokuje wszelkie inwestycje mające na celu ochronę przeciwpowodziową w Cedronie. Pozostawienie potoku bez ingerencji człowieka może grozić
wylewaniem przy większych
opadach i stanowić zagrożenie
dla ludzi. Burmistrz miał na
myśli powodzie z 1997 i 2001 r.,
kiedy wiele osób straciło swój
dobytek, a wioska została odcięta od świata.
Witold Grabiec, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
a także wolańskiego stowarzyszenia, tłumaczył działania tej
organizacji innymi względami,
głównie obroną wioski przed
budową na mocno zurbanizowanym terenie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. – Z czterech
czynników: ekonomicznego, społecznego, technicznego oraz środowiskowego, projektant najbardziej zwracał uwagę na ten
ostatni. Gdy przekonywaliśmy,
że część wioski może zostać zlikwidowana, że trasa ma niewłaściwy przebieg, to nikt nie chciał
nas słuchać, ale gdy użyliśmy
argumentu, że teren wyznaczony pod budowę drogi jest miejscem z siedliskami ptaków, wówczas odstąpiono od tego wariantu – tłumaczy Witold Grabiec. Zgadza się z opinią burmistrza, że należy troszczyć się
o przyrodę, ale wartością nadrzędną jest zdrowie i życie ludzkie, jednak należy wziąć pod
uwagę okoliczności, w jakich
wtedy działało stowarzyszenie.

Witold Grabiec poparcie dla stworzenia terenu chronionego tłumaczył ratowaniem wioski
przed budową BDI FOT. EWA TYRPA
Ludzie o budowie BDI przez
ich miejscowość dowiedzieli się
w ostatniej chwili. Wiele rodzin
zagrożonych było rozbiórką domów, bo BDI wyznaczona była
przez zurbanizowany teren pomiędzy domami a Cedronem.
Dlatego stowarzyszenie interweniowało m.in. u wojewody
małopolskiego, argumentując
konieczność wyznaczenia nowego przebiegu BDI inną trasą,
a nie terenami przyrodniczymi
przy potoku.
– Dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, można to krytykować, ale wtedy, gdy używaliśmy argumentu o siedliskach
i walorach krajobrazowych,
ratowaliśmy wioskę – tłumaczył wiceprzewodniczący stowarzyszenia, które nie zajęło
stanowiska w poruszonej przez
burmistrza sprawie. – To złożony problem, wymagający
szczegółowej i dogłębnej ana-

lizy, a stowarzyszenie o wprowadzeniu tego punktu na sesję
dowiedziało się w poniedziałek
– uzasadniał wiceprzewodniczący.
Drugi obszar, który generalny dyrektor ochrony środowiska
wskazał do „Natury 2000”, to
część strefy gospodarczej „Skawina–Północ”. Tereny te w planie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod składy, magazyny i produkcję. Już
funkcjonują tu firmy, a inne zamierzają budować swoje zakłady.
Utworzenie obszaru chronionego naraziłoby gminę na wielomilionowe odszkodowania.
Radni negatywnie zaopiniowali propozycję stworzenia „Natury 2000” w tych dwóch miejscach. Dodatkowo poparli samorząd Kalwarii Zebrzydowskiej
w negatywnym stanowisku
utworzenia chronionego obszaru
w dolinie Cedronu. Opinia RM

nie jest wiążąca dla Ministerstwa
Środowiska.
Nowe miejsca przyrodnicze
mają powstać w Polsce w ponad
1100 gminach. Mają chronić siedliska przed zagrożeniem zanikania różnych gatunków: ptaków,
zwierząt, roślin. Dlatego na terenach państw Unii Europejskiej
powstała Europejska Sieć Ekologiczna „Natura 2000”. Na razie
w naszym kraju na ponad
5,6 mln ha, wyznaczono 505 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Tak polscy ekologowie, jak
i członkowie Komisji Europejskiej, uważają, że to za mało,
ale gminy niechętnie tworzą na
swoich terenach obszary chronione. Jednak wstrzymywanie
prac nad tworzeniem sieci naraża Polskę na postępowanie
przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
EWA TYRPA,
ewa.tyrpa@dziennik.krakow.pl

Z tej kwoty 4,9 mln zł otrzyma
z funduszy Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie „Rozwój
infrastruktury turystycznej”.
Gmina przygotowała projekt
„JURAJSKI RAJ w Gminie
Zabierzów – produkt i oferta
turystyczna”. – To dla nas
satysfakcja, że znaleźliśmy

się wśród czternastu beneficjentów tego programu. Najważniejsze jest to, że stworzymy miejsca przyjazne turystom. Nasza gmina położona tuż przy Krakowie, stanowi naprawdę świetne
miejsce do weekendowych,
a nawet popołudniowych wypadów. Przy tym będzie mogła rozwijać się działalność
gospodarcza, bo nasi mieszkańcy będą mogli przy szlakach prowadzić punkty handlowe czy miejsca noclegowe
– mówi Elżbieta Burtan, wójt
zabierzowskiej gminy.

Gmina Zabierzów charakteryzuje się urozmaiconą
rzeźbą terenu, jurajskimi dolinami: Będkowską, Bolechowicką, Kobylańską, trasami
turystycznymi, np. Szlakiem
Orlich Gniazd. Tereny te nie
są dobrze zagospodarowane
– na przykład brakuje dostępu dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiedniej
infrastruktury.
Za pieniądze z projektu
powstaną między innymi
miejsca do odpoczynku i zabaw przy ognisku, budynki
oraz wiaty, ścieżki edukacyj-

ne, wioski dziecięce, tablice
informacyjne, szlaki zostaną
oznakowane. Pojawią się również tablice informacyjne
o zabytkach i pomnikach
przyrody, a także infomaty,
zawierające opisy tras i mapy.
Na stronie internetowej gminy stworzony zostanie turystyczny serwis informacyjny.
Wykonana będzie cyfrowa
mapa turystyczna do zastosowana w urządzeniach GPS.
Projekt wdrażany będzie
od 30 września br. do końca
stycznia 2011 r.
(EKT)

NIELEPICE

Podziękują
dobroczyńcom
W Nielepicach (gm. Zabierzów)
trwają przygotowania do niedzielnego otwarcia terenu sportowo–rekreacyjnego, powstałego
przy dużym udziale mieszkańców. Sołtys Stanisław Dam podziękuje wszystkim zaangażowanym w prace przy budowie
centrum, a także lekarzom, którzy swoje honoraria za udział
w białej niedzieli w czerwcu
przekazali na rzecz wioski.(EKT)

Przygotowani
do akcji
Z A W O D Y . Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Wołowic
w gminie Czernichów i z Goszyc w gminie Kocmyrzów–Luborzyca, walczyć będą na powiatowych zawodach sportowo–pożarniczych.

Turystyczny raj w zabierzowskich dolinkach
T U R Y S T Y K A . Do 2011 r.
gmina Zabierzów stanie się
atrakcją turystyczną. Na zagospodarowanie ciekawych
miejsc wydanych zostanie
6,5 mln zł.

trzymaną reklamówkę do pobliskiego rowu i zaczął uciekać. Okazało się, że znajdowały się w niej słoiki, prawdopodobnie z psim smalcem – relacjonuje podinsp. Marek Korzonek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Krakowie. Zatrzymany
przyznał się do zabicia dwóch
psów i wskazał miejsce, gdzie
gotował z nich mięso. Wczoraj
sprawca usłyszał zarzuty zabicia zwierząt ze szczególnym
okrucieństwem, za co grozi
kara do dwóch lat pozbawienia wolności.
(EKT)

W powiecie krakowskim przyjęto zasadę przemiennego organizowania zawodów powiatowych: w jednym roku odbywają
się dla dorosłych strażaków,
a w następnym dla MDP. W tym
roku trud organizacji rywalizacji
dla „młodzieżówek”, wziął na
siebie Zarząd Miejsko–Gminny
Związku OSP w Słomnikach.
Zawody odbędą się 29 sierpnia.
Podobnie jak w eliminacjach
gminnych składać się będą
z dwóch konkurencji na czas:
sztafety oraz ćwiczeń bojowych.
***
Zawody w czernichowskiej
gminie odbyły się na boisku
sportowym w Rusocicach.
Wzięły w nich udział 22 drużyny: 15 dorosłych oraz siedem
MDP: cztery chłopięce oraz
trzy dziewczęce. Wśród seniorów mężczyzn, po raz czwarty
z kolei, pierwsze miejsce zajęła
OSP z Czułówka. W nagrodę
druhowie otrzymali bon na
3 tys. zł, ufundowany przez
gminę i wręczony przez wójta
Szymona Łytka. Drugie miejsce zdobyła drużyna z Zagacia,
a trzecie – druhowie z Nowej
Wsi Szlacheckiej. Wśród kobiet zwyciężyła OSP w Wołowicach, drugie miejsce uzyskała OSP w Zagaciu, a trzecie
– drużyna z Przegini Narodowej.
W kategorii MDP zwyciężyli chłopcy z Wołowic, na drugim miejscu była młodzież
z Zagacia, a na trzecim młodzi
z Przegini Duchownej. Wśród
MDP dziewczęcych najlepsze

okazały się dziewczęta z Wołowic, za nimi znalazły się koleżanki z Przegini Duchownej
i z Zagacia. Czernichowską
gminę na zawodach powiatowych reprezentować będą obie
zwycięskie MDP.
Zawody w Rusocicach
uświetniła orkiestra dęta
z Dąbrowy Szlacheckiej.
***
W kocmyrzowsko–luborzyckiej gminie zawody zorganizowano na boisku w Goszczy. Wzięło w nich udział
15 drużyn: 11 dorosłych i cztery MDP, w tym jedna dziewczęca.
Tegorocznym zwycięzcą
gminnych zawodów seniorów
została drużyna OSP z Marszowic, drugie miejsce zajęli
strażacy z OSP w Karniowie,
a trzecie – OSP w Czulicach.
W rywalizacji MDP pierwsze miejsce wywalczył zespół
z Goszyc, na drugim miejscu
byli młodzi druhowie z Czulic,
a na trzecim – z Goszczy. Marek Jamborski, prezes ZG
ZOSP, specjalną nagrodą wyróżnił jedyną w gminie dziewczęcą MDP z Goszczy. Oprawę
muzyczną na zawodach przygotowały orkiestry strażackie:
„TON” z Goszczy oraz „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic.
Zawodowi strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie,
sędziujący zawody w Rusocicach i Goszczy, podkreślali
dobrą ich organizację w obu
gminach i świetne przygoto wanie obiektów, czym zajęli
się miejscowi strażacy. Zaznaczyli też, że z roku na rok,
umiejętności strażaków i poziom zawodów są coraz wyższe, co świadczy o ich dobrym
przygotowaniu do akcji ratowniczych.
(EKT)

W gminie Wielka Wieś
więcej za wodę i ścieki
Od 1 lipca mieszkańcy gminy
Wielka Wieś o 14 gr będą więcej
płacić za dostawę wody, a za odbiór ścieków o 28 gr. Taryfy te
nie były podnoszone od dwóch
lat. Główną przyczyną wzrostu
cen jest znaczna podwyżka cen
prądu dla podmiotów gospodarczych. Wprowadzono też miesięczną opłatę abonamentową
w wysokości 1,5 zł. Wielkowiejska
gmina była jedną z nielicznych,
które nie pobierały takiej opłaty.
Przyłączenie do sieci wodnej lub

kanalizacyjnej kosztować będzie
(EKT)
150 zł.
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